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INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL PAJAMŲ MOKESČIO DALIES SKYRIMO PARAMOS GAVĖJAMS IR 
POLITINĖMS PARTIJOMS  

 
 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos primena, kad 

nuolatiniai Lietuvos gyventojai1 šiais metais, kaip jau įprasta, gali paremti labiausiai 

remtiną visuomenei naudingą sritį, konkretų meno kūrėją ir (ar) pasirinktą politinę partiją, 

paskirdami jiems dalį pajamų mokesčio, apskaičiuoto nuo savo 2021 m. gautų pajamų. 

Nauja tai, kad pajamų mokesčio dalis šiais metais gali būti paskirta vieninteliu būdu ― 
elektroniniu, prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo 
informacinės sistemos (EDS), tiesiogiai portale (realiu laiku) užpildant ir pateikiant Prašymą 
pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512 formos 
05 versija2).  

Prašymas saugiai ir paprastai užpildomas ir pateikiamas nauja programine priemone ― 
vedliu. Gyventojas, prisijungęs prie EDS, turės pasirinkti paramos gavėją3 (vienetą, profesinę 
sąjungą ar jų susivienijimą, meno kūrėją) ir (ar) politinę partiją, gavėją identifikuojančius 
duomenis, skiriamą pajamų mokesčio dalį (procentais), laikotarpį, už kurį ji skiriama, jei 
gyventojas pageidaus ― ir pajamų mokesčio dalies paskirtį.  

Svarbu: 2022 m. ir vėlesniais metais gyventojų paskirta pajamų mokesčio dalis bus 
pervedama tik pagal elektroniniu būdu pateiktus Prašymus. Paštu atsiųsti ar kitaip pateikti 
popieriniai Prašymai nebus nagrinėjami.  

Siekdami užtikrinti sklandų Prašymų pateikimo procesą, paaiškiname aktualius 
klausimus:  

Ar, pageidaujant šiais metais paremti paramos gavėją, reikia elektroniniu būdu 
pateikti Prašymą, jeigu praėjusiais metais pateiktu (ne elektroniniu būdu) Prašymu 
pajamų mokesčio dalis buvo paskirta ir nuo 2021 m. ir (ar) vėlesnių metų pajamų? 

Prašymo teikti dar kartą nereikia. 

Kokią pajamų mokesčio dalį galima paskirti šiemet? 
Kaip ir praėjusiais metais, šiemet gyventojai gali paskirti pajamų mokesčio sumas, 

atitinkančias tokias pajamų mokesčio dalis: 

 iki 1,2 procentų — paramos gavėjo statusą turintiems asmenims: 
Lietuvos Respublikoje įregistruotiems labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms 

įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, religinėms 

                                                 
1 Toliau ― gyventojai. 
2 Patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 
2021 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. VA-76; toliau ― Prašymas. 
3 Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintis teisę gauti paramą. 
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bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams 
(padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų 
susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno 
siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir (ar) 
meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 
tvarkomoje Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje;  

 iki 0,6 procento — politinėms partijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos 
Juridinių asmenų registre ir atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus 
ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra, ir (ar) 

 iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimams. 

Kur galima pasitikslinti, ar pasirinktas asmuo yra įgijęs paramos gavėjo statusą, susirasti 
jo identifikacinį numerį? 

Prašymo užpildymo metu gyventojui EDS paieškoje pasirinkus gavėją, kartu pateikiama 

informacija, ar asmuo turi paramos gavėjo statusą. Be to, Juridinių asmenų, įregistruotų paramos 

gavėjais, ir politinių partijų duomenys skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje 

adresu https://www.vmi.lt/evmi/paramos-gaveju-ir-politiniu-partiju-duomenys. 

Šiame internetinės svetainės puslapyje taip pat pateikiamas meno kūrėjų, Meno kūrėjo ir 

meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje įregistruotų paramos gavėjais, sąrašas. 

Kaip apskaičiuojama pervestina pajamų mokesčio dalis? 
Paskirta pajamų mokesčio dalis apskaičiuojama nuo pajamų mokesčio, mokėtino pagal 

gyventojo pateiktą metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu metinės pajamų 
mokesčio deklaracijos pateikti gyventojas neprivalo, tai ― nuo mokestį išskaičiuojančio 
asmens išskaičiuotos pajamų mokesčio sumos.  

Ar galima paremti kelis paramos gavėjus? 
Prašyme galima nurodyti: 

 skiriant iki 1,2 procento pajamų mokesčio dalį — daugiau nei vieną paramos gavėju 
esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus) ir (ar) 
meno kūrėją (meno kūrėjus). Bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė 
nei 1,2 procento; 

 skiriant iki 0,6 procento pajamų mokesčio dalį — daugiau nei vieną politinę partiją, 
tačiau bendra politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 
procento; 

 skiriant iki 0,6 procento pajamų mokesčio dalį — daugiau nei vieną profesinę sąjungą 
ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimą, tačiau bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis 
neturi būti didesnė nei 0,6 procento. 

Ar, užpildant Prašymą vedliu, galima paskirti pajamų mokesčio dalį keleriems 
ateinantiems metams? 

Galima paskirti pajamų mokesčio dalį ne tik nuo 2021 m. gautų, bet ir nuo 2022 m., 
2023 m., 2024 m. bei 2025 metais gautinų pajamų. 

Iki kada reikia pateikti Prašymą? 
Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio pajamų 

gyventojas turi pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 2 dienos. 
Svarbu: Metines pajamas deklaruoti privalantys gyventojai iki 2022 m. gegužės 2 d. turi 

pateikti 2021 m. mokestinio laikotarpio metinę pajamų mokesčio deklaraciją (GPM311 forma4). 
Jos nepateikus arba pateikus pavėluotai, paskirta pajamų mokesčio dalis nepervedama. 

Ką daryti, apsisprendus pakeisti paramos gavėją ir (ar) politinę partiją? 
Pakeitus sprendimą dėl remiamo asmens, reikia elektroniniu būdu pateikti patikslintą 

Prašymą, jame nurodžius naujojo paramos gavėjo ir (ar) politinės partijos identifikavimo 
duomenis, taip pat laikotarpį, nuo kurį gautų pajamų prašoma pervesti skiriamą pajamų 
mokesčio dalį. 

                                                 
4 Patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 
2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-93.  
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Prašymą galima patikslinti iki kalendorinių metų, einančių po tų metų, už kuriuos nuo gautų 
pajamų prašoma pervesti (pradėti pervesti) pajamų mokesčio dalį, rugpjūčio 20 dienos. 
Pavyzdžiui, siekiant šiais metais paremti kitą gavėją, 2021 m. ar anksčiau pateiktą Prašymą 
galima patikslinti iki š. m. rugpjūčio 20 dienos. 

Kada paramos gavėjui ir (ar) politinei partijai bus pervestos paskirtos lėšos? 
Nuo 2021 m. gyventojų gautų pajamų paskirtos pajamų mokesčio sumos bus pervestos 

nuo šių metų rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 dienos.  

Teisės departamento direktorė 

  
 

Rasa Virvilienė   
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